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Informatie 
 
Bestuur 
Voorzitter  Henk Sierdsema  Hildewarelaan 3   280933 
Secretaris  Edo van Rossum  Hildewarelaan 17  475522 
Penningmeester vacature 
Bestuurslid  Anja  Vervoort  Graaf Arnulfstraat 6  490207 
Bestuurslid  Ingrid Bekkers  Graaf Arnulfstraat 7  478516 
Bestuurslid  Ronald Walter  Laan ten Rode 5     

 Bestuurslid  vacature 
  

 
Attentiedienst 
Anja Vervoort     Graaf Arnulfstraat 6  490207 
Rita Verhagen     Ollandseweg 12   476676 

 
 
 

Redactie 
Ellen Bakker     Hildewarelaan 19  280227 
Edo van Rossum     Hildewarelaan 17  475522 

     
  
 
 
 Internet 
 Website:  www.armenhoef.nl 

E-mail:  bestuur@armenhoef.nl 
 
 
 
 
Rekeningnummer: 
Rabobank: NL82 RABO 0138.2828.46 
 

 
Kopie wijkblad voor 1 september 2013 inleveren bij  

één van de redactieleden of mail het naar 
redactie@armenhoef.nl. 

http://www.armenhoef.nl/
mailto:bestuur@armenhoef.nl
mailto:redactie@armenhoef.nl
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Van de bestuurstafel 
 

 
 
 
Beste wijkbewoners, 
 
Voor u ligt het eerste wijkblad van het nieuwe verenigingsjaar. En wat voor een verenigingsjaar. 
Dit jaar bestaat onze wijkvereniging maar liefst 30 jaar. Dit gaan we uiteraard uitgebreid vieren. 
In het weekend van 1 en 2 juni staat er een grote tent in de speeltuin aan de Hildewarelaan en 
heeft de feestcommissie een mooi programma in elkaar gezet. Verderop in dit wijkblad leest u 
veel meer over het komende wijkfeest. 
 
Op dinsdag 9 april hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Dommelzicht. Helaas 
was de opkomst dit jaar minimaal. Toch jammer, als je bekijkt dat we momenteel bijna 250 
leden hebben, uit 85 gezinnen. Het verslag van de vergadering was helaas niet op tijd klaar, dus 
dat kunt u lezen in het volgende wijkblad.  
 
Op deze vergadering hebben wij ook afscheid genomen van Ellen Bakker als penningmeester van 
onze vereniging. Wij zijn nu dus dringend op zoek naar iemand die deze functie in het bestuur op 
zich wil nemen. Weet u iemand of heeft u zelf interesse om ons bestuur te versterken, laat het 
een van de bestuursleden weten.  
 
In dit wijkblad vindt u ook een brief over de speeltuincommissie. Deze commissie was jarenlang 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de speeltuinen in onze wijk. Helaas zijn de 
commissieleden niet meer actief op dit moment. In de brief doen we dan ook een oproep aan 
mensen om lid te worden van de speeltuincommissie. Aangezien de speeltuinen niet alleen door 
leden van onze wijkvereniging worden gebruikt, wordt deze brief ook nog naar alle andere 
bewoners van onze wijk gestuurd. 
 
Ik wens verder iedereen alvast een geweldige zomer toe en hoop velen van jullie tijdens ons 
feestweekend te zien. 

 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 
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Lotto  
Datum  Nummer  Naam   Adres 
 
3 maart  38  W. van Kreij  Laan ten Bogaerde 1 

10 maart  10  N. Habraken  Hildewarelaan 2 

17 maart  8  P. Feddon  Graaf Arnulfstraat 15 

24 maart  43  J. Schuurman Graaf Arnulfstraat 25 

31 maart  31  J. Oerlemans Ollandseweg 53 

7 april    18  J. Habraken  Taxandriastraat 18 

14 april   39   A. Roche  Laan ten Rode 6 

21 april   15  E. Krans  Taxandriastraat 8 

28 april   1  M. Dahmen  Hildewarelaan 5 

28 april extra 8  P. Feddon  Graaf Arnulfstraat 15 

5 mei   3  H. Sierdsema Hildewarelaan 3 

12 mei   34  P. vd Vorstenbosch v. Homberghlaan 12 

19 mei   17  T. Kuijpers  Hildewarelaan 10 

 

Iedereen gefeliciteerd met zijn of haar prijs 

 

 

De uitslagen zijn ook terug te vinden op onderstaande website:  

www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm 

 

 

 

 

 

http://www.vriendenloterij.nl/uitslagen/Wekelijkse-Bingogetallen.htm


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda ALV 2013 
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WIJKFEEST 
 

Het is bijna weer zover!!! 

Zaterdag 1 juni en zondag 2 juni is er weer ons jaarlijks wijkfeest. 
 

Zaterdag Vanaf  14:00 uur  is iedereen welkom, 

We beginnen omstreeks 15:00 uur met ons middagprogramma voor jong en oud. 

Rond de klok van 17:00 uur zal de BBQ aanvangen. 

 

Daarna feesten we lekker door tot in de late uurtjes. 

 

 

Op zondag verzorgen wij een brunch voor iedereen die zich op zaterdag 

bij de organisatie heeft opgegeven. Dus vergeet niet om je aan te melden.!!! 

De brunch vangt om 11:00 uur aan . 

 

In de middag aansluitend op de brunch is er voor de kinderen een leuke 

fotospeurtocht op touw gezet. 

Ook kunnen de kinderen een stoere glitter tattoo laten zetten  en of zich laten 

schminken. 

 

Het wijkfeest eindigt rond de klok van 17:00 uur 

 

 



 

 
 
 
 
 

  

 

Max Vervoort 

Graaf Arnulfstraat 6 

5491 GL  Sint-Oedenrode 

0413 490207 / 06 20328056 

 

Website: www.bkam.nl 

Email: Max@Bkam.nl 
 

 
 
 

Uw reclame 
 

hier plaatsen? 
  
 

Informeer naar de 
mogelijkheden. 

 
redactie@armenhoef.nl 

 

Traditioneel Tegel(zet)werk 
 

 
    
    
 
 

PARKET 
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SPEELTUINCOMMISSIE 
 

Beste wijkbewoners, 

 

De eerste mooie dagen van dit jaar hebben we weer achter de rug en onze Kinderen hebben alweer lekker 

gebruikt gemaakt van de speeltuinen in onze wijk. Wij willen natuurlijk dat zij in een mooie, opgeruimde en 

veilige speeltuin spelen. Echter is het bij de meeste ouders niet bekend dat het beheer en onderhoud van de 

speeltuinen een taak van de bewoners zelf is. 

 

De daarbij behorende taken zijn: kleine reparaties, schilderwerk, vervanging van kleine onderdelen, het 

verversen van het zand in de zandbak, maar ook dat de speeltuin er netjes uit ziet. Voor deze 

werkzaamheden stelt de gemeente een bijdrage beschikbaar. De gemeente zorgt voor het planmatig 

onderhoud en eventuele vervangingen en het onderhoud van het plantsoen om de speeltuin heen. Jarenlang 

heeft onze wijk een eigen speeltuincommissie gehad, die deze taken op zich nam. Helaas is deze commissie 

door diverse omstandigheden de laatste jaren niet meer zo actief geweest. 

 

We moeten dus op zoek naar nieuwe leden voor deze commissie. En aangezien de speeltuinen door alle 

kinderen in de wijk gebruikt worden en niet alleen door de kinderen van de leden van de wijkvereniging, 

stuur ik iedereen in onze wijk deze brief. Ik roep dan ook iedereen op om te reageren, om zo weer een 

actieve speeltuincommissie bij elkaar te krijgen. Wie wil er wat hand- en spandiensten verrichten in onze 

speeltuinen? Hierdoor kunnen kinderen in mooie speeltuinen blijven spelen en kunnen we de speeltuinen 

behouden voor de toekomst. Ik hoop dat er voldoende mensen opstaan om deze taak op zich te nemen. 

 

Mensen die zich geroepen voelen om deel te nemen in de speeltuincommissie kunnen zich bij mij melden 

via mailadres bestuur@armenhoef.nl of telefoonnummer 0413-475522. Ik zal dan een en ander 

coördineren, zodat we weer een volwaardige speeltuincommissie hebben in onze wijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Edo van Rossum 

Secretaris Wijkvereniging De Armenhoef  
 

 
 
 

mailto:bestuur@armenhoef.nl


 

HARRY BAX 

TIMMERWERKEN 
 

 

 
Laan Ten Rode 22   tel. 0413-476551 

5491 GH  St-Oedenrode fax. 0413-476551
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De Pen 
 

Hallo, ik ben Teun Roijakkers, ik ben 8 jaar oud. 

Ik heb de pen gekregen van mijn zus Marinke. 

Ik heb een broer Rens. 

Ik zit op de ODA school, in groep 4. 

Juffrouw Hennie en meneer Tim zijn mijn leraren. 

Ik zit bij de scouting Rooi bij de welpen waar ik graag doe ravotten. 

Ik zit ook op het voetbal, in het team Rhode F9. 

Daar sta ik in de verdediging. 

Ik voetbal in de F9 samen met mijn vriend Tijn. 

Ik geeft de pen door aan Tijn de Vries. 

 

Groetjes Teun Roijakkers. 
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     Pasen 2013  
 
 

Op zaterdag 30 maart hebben Wendy en Isolde weer een gezellige paasactiviteit 

voor alle kinderen tot en met groep 6 georganiseerd. Iedereen werd ’s middags in de 

speeltuin aan de Hildewarelaan verwacht. Er was een leuke speurtocht door onze 

wijk. Eindpunt van de tocht was de speeltuin in de Van Homberghlaan.  

 

Daarna gingen we naar de speelplaats van de Oda-school. Daar lagen heel veel 

paaseieren verstopt. Door jong en oud werd fanatiek gezocht.  Iedereen had wel een 

aantal eieren gevonden. 

 

Nadat alle eieren gevonden waren, was het tijd om lekker pannenkoeken te gaan 

eten. Voor iedereen waren er genoeg. De stroop plakte lekker aan de handjes en de 

poedersuiker zat toch in de haren. 

 

Na afloop kreeg iedereen nog een heerlijke paasverrassing. 

 

Dit jaar was de laatste keer dat Wendy en Isolde de paasactiviteit organiseerden. 

Vanaf volgend jaar gaan Bianca Walter en Monique van Rossum de paaseieren 

verstoppen. 

  



 

 
 

 

DE SUPERMARKT IN DE WIJK. 
 
 

HEEFT U EEN FEESTJE, BARBECUE OF HOUDT U VAN EEN GEZELLIG AVONDJE 
GOURMETTEN, FONDUEN OF STEENGRILLEN? 

 
 

WIJ VERZORGEN HET VOOR U! 
 
 

DE SUPERMARKT VOOR O.A. UW GEKOELDE DRANKEN. 
U BESTELD EN WAT OVER IS NEMEN WE GEWOON MEE TERUG. 

BARBECUE INCLUSIEF VLEES, STOKBROOD, SAUSJES, KRUIDENBOTER, SALADES EN GEBRUIK 
BARBECUE INCLUSIEF GAS. (VANAF 15 PERSONEN, VANAF €8,99) 

 
 
 
 

Spar Ronald Walter 
Kruisstraat 3 
5502 JA Veldhoven 
040-2544245 / 06-54358527 
www.sparwalter.nl  
sparwalter@despar.info 

 

http://www.sparwalter.nl/
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Attentiedienst 
 

Hierbij een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden: 

 

Rick School en Nikki v.d. Laar, Graaf Arnulfstraat 30 

Harm Venhuizen en Mirjam Kastelijn, Graaf Arnulfstraat 34 

Martijn en Berry Foolen, Van Homberghlaan 20 

Fam. Bal, Laan ten Bogaerde 28 

Peter en Lies Termeer, Laan ten Bogaerde 50 

Fam. Mandos, Laan ten Rode 16 

Ad en Ria van Zon, Laan ten Rode 34 

Ad en Erie van Esch Ollandseweg 28 

Frans v.d. Oever, Ollandseweg 30 

Fam. v.d. Oever, Ollandseweg 32 

Martien v.d. Oever en Tonnie Habraken, Ollandseweg 67 

Jannie in 't Zandt en Finn, v.R.v.Kessellaan 32 

Fam. Raaijmakers, v.R.v. Kessellaan 35 

 

Daarnaast feliciteren wij Leo en Rina van Aarle met hun 50 jarig huwelijksfeest dat zij gevierd 

hebben op 21 mei. 

 

Tevens feliciteren wij Raymond en Angeline met de geboorte van Delano. 

 

 



 

 

 
 

Krans Hoveniers 
Aanleg en Onderhoud van tuinen 

Voor particulieren, instellingen en bedrijven. 
Tel. 06-26558917 

info@kranshoveniers.nl 
www.kranshoveniers.nl 

 

 
 

mailto:info@kranshoveniers.nl
http://www.kranshoveniers.nl/
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Papiercontainer 
 

Graag willen wij u er op wijzen dat er op 

de volgende zaterdagen: 

25 mei, 22 juni, 17 augustus en 14 september 

van 10.00 uur tot 12.00 uur 

 de oud papier container weer bij de Odaschool staat. 

 
Voor de oudervereniging is oud papier één van de belangrijke inkomsten  

om leuke activiteiten op school te kunnen organiseren zoals  

het schoolfeest, schoolreisjes, sprookjesfeest etc. 

Daarom: breng zo veel mogelijk oud papier naar school! 

 

 

FIJNE VAKANTIE 



 

 

HILDEWARELAAN 18   TEL:0413-473321 
5491 GG ST.-OEDENRODE 

 

INSTALLATIEBEDRIJF 

ALBERT PETERS 
 

 

 

 

Eerschotsestraat 19 

5491 AA Sint-Oedenrode 

tel.nr. 0413 - 47 57 81 

faxnr. 0413 - 47 80 86 
 

 

 

  


